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Theo sát hoạt động Đội Sinh viên Tình nguyện Xung Kích, nội 
san Lửa Xanh số 16 mang đến cái nhìn toàn cảnh chiến dịch Tiếp 
sức mùa thi năm 2013 của trường Đại học KHXH&NV Hà Nội. 

Những tin tức nổi bật, những sự kiện tiêu biểu tại năm điểm thi 
của trường được chúng tôi phản ánh chân thực. Đặc biệt, cuộc bầu 
chọn “bóng hồng tình nguyện năm 2013” là điểm thu hút sự quan 
tâm của nhiều độc giả.

Hy vọng, với các bài viết và chùm phóng sự ảnh đặc sắc, Lửa 
Xanh số 16 sẽ giúp các bạn hiểu hơn về hoạt động Tiếp sức mùa 
thi năm 2013 của trường Nhân Văn; hiểu hơn về Xung Kích.

   LỜI TÒA SOẠN

Ban biên tập
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TIN TỨC

Làm tình nguyện tại bến xe 
Yên Nghĩa

Một công việc không kém phần quan trọng 
trong đợt Tiếp sức mùa thi năm nay, đó là việc 
làm tình nguyện ở bến xe bus. Theo chỉ đạo 
của bên Thành đoàn Hà Nội, Đội Sinh viên 
Tình nguyện Xung kích được phân công việc 
dưới bến xe Yên Nghĩa và cùng chung một bàn 
trực với Tình nguyện viên bên Đại học Khoa 
học Tự nhiên. Đây là năm thứ hai Đội Xung 
Kích tham gia hoạt động này. Khác với năm 
ngoái, năm nay, công việc tình nguyện dưới 
bến xe còn có thêm sự trợ giúp của các bạn 
tình nguyện viên mới được tuyển vào trong đợt 
tuyển TNV TSMT 2013. Lần tình nguyện này 
được chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 2/7 - 3/7, 
đợt 2 từ ngày 5/7 - 7/7. Số thành viên tham gia 
ở bến xe mỗi ngày là 10 người chia làm 2 ca 
-sáng và chiều, bao gồm cả thành viên Xung 
Kích và tình nguyện viên. Công việc chủ yếu 
là hướng dẫn thí sinh và phụ huynh đường đi, 
tuyến xe bus tới điểm họ cần. Do đặc thù bến 
xe Yên Nghĩa không quá nhiều xe từ các tỉnh 
khác tới, cũng như lượng khách không quá 
đông. Vì thế, các thành viên trong đội có nhiều 
thời gian để trò chuyện, hiểu hơn về nhau. Bên 
cạnh đó cũng là cơ hội để mọi người giao lưu 
với các trường bạn trong khu vực. Kết thúc đợt 
đi tình nguyện ở bến xe, mọi thành viên trong 
đội có thêm nhiều bạn hơn và trở nên gắn kết 
hơn sau mỗi đợt làm việc cùng nhau.

LỄ TỐT NGHIỆP VÀ 
TRAO BẰNG CỬ NHÂN NĂM 2013

Trong hai ngày 30/6 - 1/7, Đội Sinh viên Tình nguyện Xung kích đã giúp Phòng Đào tạo và Phòng Chính trị Công tác sinh 
viên tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho hơn 1000 sinh viên khóa QH – 2009 – X. Ngày 30/6, lễ tổng duyệt đã 
được tiến hành. Ngay từ 6h sáng, hơn 40 thành viên Xung Kích và các tình nguyện viên có mặt tại trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân Văn. Công việc nhanh chóng được giao cho từng nhóm phụ trách ở khu vực tầng 7, tầng 8 nhà E, tầng 
3, tầng 4 nhà G và khu vực kí nhận bằng bên tầng 3 nhà H. Công việc chính của đội là tiến hành điểm danh và ổn định vị 
trí theo thứ tự lên nhận bằng của từng khoa, đảm bảo quá trình trao bằng diễn ra tốt đẹp, không có bất cứ một sai sót, nhầm 
lẫn nào xảy ra.
 Sang ngày 1/7, 6h sáng, các thành viên đã vào vị trí của mình, sẵn sàng cho một buổi lễ trao bằng diễn ra thuận lợi. Do 
bằng được trao theo danh sách khoa và số lượng sinh viên nhận bằng quá lớn, vì vậy các thành viên Xung Kích đã rất vất 
vả để có thể hoàn thành công việc của mình. Từ việc điểm danh, tới xếp hàng từ tầng 3 nhà G lên tầng 8 nhà E, cho tới việc 
mặc quần áo cử nhân và công việc cuối cùng là chỉnh sửa từng chiếc mũ, từng vạt áo để các Tân cử nhân có được những 
tấm hình đẹp nhất và nhận tấm bằng một cách hoàn hảo nhất. 40 con người, 40 chiếc áo xanh đẫm mồ hôi. Kết thúc buổi 
lễ, không có bất cứ một sai sót đáng tiếc nào xảy ra, buổi lễ thành công tốt đẹp. Đội Sinh viên Tình nguyện Xung kích hoàn 
thành nhiệm vụ của mình với sự hài lòng của các phòng ban và thầy cô trong trường.

Hà Dím

Hà Dím
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 Bữa cơm đậm chất 
tình người

  Hai trăm xuất cơm trưa đã được phát miễn phí cho 
thí sinh và phụ huynh tại điểm thi THPT Nhân Chính. 
Các xuất ăn trên được Đội Sinh viên Tình nguyện, 
phối hợp với chùa Tảo Sách - Đạo tràng phật Hạnh 
Hà Nội trao tặng vào trưa mùng 9 - ngày thi đầu tiên 
của kì thi ĐH, CĐ đợt 2. Qua “Lửa Xanh” cô Bích, phụ 
huynh em Nguyễn Thị Vân Anh muốn gửi lời “biết ơn 
sâu sắc” tới các tăng ni, phật tử nhà chùa. Cô gọi đó 
là “ món quà chứa đựng tình người sâu sắc và đậm 
chất NHÂN VĂN”, cô cũng gửi lời cảm ơn đến Đội 
Sinh viên Tình nguyện Xung Kích tại điểm thi THPT 
Nhân Chính đã nhiệt tình giúp đỡ các vị phụ huynh và 
thí sinh dự thi đại học 2013.

THCS 
Phan Đình Giót
đón lãnh đạo 
trường xuống thăm

Chiều ngày 9/7/2013, điểm thi THCS Phan Đình Giót đã vinh dự được tiếp đón GS.TS Vũ Đức Nghiệu - phó 
hiệu trưởng trường ĐH KHXH&NV xuống thăm hỏi và động viên các TNV trong chiến dịch TSMT 2013. 

Thầy đã bắt tay từng bạn TNV để bày tỏ niềm cỗ vũ và hi vọng các TNV sẽ cố gắng hơn nữa để tiếp sức cho 
các sĩ tử trong kì tuyển sinh năm nay, cũng chính là tiếp sức cho những tân sinh viên cua ĐH KHXH&NV sau 
này.

Xiêm Ngô

Theo 

nàng về 

dinh…

Trong chiến dịch TSMT năm 2013, 
điểm thi THCS Phan Đình Giót đã có 
thêm một thành viên mới. Thành viên 
đó chính là bạn Phạm Tú Anh - K56 
Khoa học Chính trị. Được biết, trước 
“giờ G”, bạn đã quyết định chuyển từ 
điểm THPT Nhân Chính sang. Thông 
tin cho biết, chính Ma Nữ Keo (Hằng- 
K55 Thông tin thư viện) là người đã 
ngỏ lời mời bạn về với Đội, và đã 
nhận được sự đồng tình của bạn 
Phạm Tú Anh mà không cần thông 
qua đội trưởng của đội THPT Nhân 
Chính. Hi vọng trong thời gian tới sẽ 
có nhiều thông tin được bật mí về mối 
quan hệ này.

Vi Yên

     Với tinh thần cùng sẻ chia khó khăn với các thí sinh 
dự thi Đại học, trưa ngày 9/7/2013, gia đình chị Lê Trâm 
Anh, điạ chỉ số 16 Nhân Hòa- Nhân Chính, Thanh Xuân, 
Hà Nội đã tặng 50 xuất cơm miễn phí cho các thí sinh và 
phụ huynh dự thi tại điểm thi THCS Phan Đình Giót. Sau 
bữa ăn trưa, gia đình còn dành ra 2 phòng ở của gia đình 
cho các sĩ tử có không gian nghỉ ngơi chuẩn bị cho môn 
thi buổi chiều. Mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm hơn 
nữa đồng hành sát cánh cùng các sĩ tử trong những mùa 
“cá chép hóa rồng” năm sau.

Nhà “Mạnh Thường Quân” ở 

điểm thi 

THCS Phan Đình Giót
Trong đợt TSMT 2013, đội hình tình nguyện 

viên của điểm thi THPT Nhân Chính “nép vế” với 
mười hai thành viên. Điểm nhỏ, người ít, không có 
phương tiện đi lại. Vì vậy, cả đội tập trung làm việc 
theo đúng tinh thần “nhân là chính”,  phát huy yếu 
tố con người - sức mạnh nội lực. Cả Đội không 
mượn xe đội bạn, không đi chơi. Tin tức về các 
điểm khác được cập nhật qua những chuyến ghé 
thăm, khảo sát công việc  đúng tính chất “lượn lờ” 
của các nhóm trưởng và thành viên đội khác.

Nhân Chính - Nhân là chính
Xiêm Ngô

Ảnh: Việt Bino

Vi Yên

Vi Yên
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Xiêm Ngô

Điểm thi THPT Nhân Chính

“CÒ NHÀ” NÓI VỀ CHÚNG TÔI
 Mùa Hạ - mùa thi Đại học, Cao đẳng 
không còn là của mùa của các cá chép hóa 
rồng mà còn là mùa của áo xanh và... cò

 Trường THPT Nhân Chính là một điểm thi quen 
thuộc của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. 
Những ngày ra quân đầu tiên, bên cạnh bóng áo xanh 
tình nguyện của sinh viên còn có hàng chục cò nhà, cò xe 
hoạt động. Không có chen lấn, có giành khách, các bác 
tỏ ra khá thân thiện với sinh viên tình nguyện. Hãy cùng 
chúng tôi tìm hiểu suy nghĩ của các bác cò về chúng tôi 
tại điểm thi THPT Nhân Chính nhé!

  Ai dậy sớm hơn ai?

 Là điểm thi tương đối nhỏ, nhưng “cò” nhà ở THPT Nhân Chính không hề “yếu”. Số lượng “cá ít cò nhiều”, 
lôi kéo khách thuê trọ khiến đây thực sự là một cuộc chiến giữa các “cò” nhà. Nhưng các bác tỏ ra khá thân thiện 
với Đội sinh viên tình nguyện. Sáu giờ sáng ngày mùng Tám – ngày  ra quân đầu tiên của Đội Tiếp sức mùa thi 
(TSMT). Các bác khen áo xanh chúng tôi: “Các cháu phải dậy đi làm việc sớm thế, vất vả lắm nhỉ?” Nghe vậy, “tuổi 
mười bẩy bẻ gẫy sừng trâu” như chúng tôi chỉ cười cười, chẳng biết nói sao trước các bác cò trung niên còn dậy 
sớm hơn mình nữa!

 Cò nhà tranh cãi, áo xanh đứng về phía ai?

 Cò nhiều trong khi thí sinh ít, nên tình trạng cãi cọ, tranh giành 
khách xảy ra khá thường xuyên tại các điểm thi. Để tránh gây mất trật 
tự, đảm bảo an ninh, Đội Sinh viên Tình nguyện phải có sự can thiệp. 
Tại điểm thi THPT Nhân chính, các “cò” nhà chủ yếu là các gia đình trên 
các phố Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Ngụy Như Kon Tum... đều gần địa 
điểm thi. Tình trạng to tiếng, tranh khách không thể tránh khỏi, tuy nhiên 
không xảy ra xô xát, do đội Sinh viên tình nguyện đã can thiệp, không để 
mất kiểm soát trật tự. Khi giải quyết xong một vụ to tiếng ngay trước bàn 
tư vấn, giữa một bác cò và một chị cò trẻ tuổi, hai bên nhanh chóng hòa 
giải. Bác cò giành chiến thắng. Lát sau, bác ấy quay lại bàn tư vấn, vui 
vẻ nói chuyện và thì thầm với chúng tôi “ Các cháu phải nói hộ cho bác, 
các cháu mặc áo xanh, nên thí sinh tin tưởng hơn, chứ bác nói, họ lại 
tưởng là lừa đảo, nhà bác cho thuê giá rẻ, chủ yếu là giúp thi sinh, các 
cháu phải đứng về phía bác chứ!” . Chúng tôi chỉ biết cười. Nếu có giải 
cho cò nhà tại các điểm thi, các bác cò tại THPT Nhân Chính có xứng 
đáng giành giải “cò nhà cute nhất” không nhỉ?

 Sang ngày thi đầu tiên, tuy thí sinh và người nhà đã có chỗ trọ, 
các bác, cô cò vẫn ra cổng trường “thăm” chúng tôi. Bác Thoa vui vẻ đùa 
rằng bác ra vì “ở nhà một mình cũng chán, ra nói chuyện với cái bọn áo 
xanh”. Cò nhà, phụ huynh, ngồi lẫn với màu áo xanh. Những câu chuyện 
khác nhau được giãi bầy, tâm sự dưới tán lá phượng xanh rợp bóng cả 
con đường. Có lúc, chúng tôi đã cười vang trước những câu trêu hài 
hước của các bác. Cái nắng oi bức chợt lùi xa, mệt mỏi trong chúng tôi 
như tan biến; nhường chỗ cho cơn mưa mát mẻ, với nụ cười và tiếng 
hát áo xanh. 

 Một mùa tình nguyện TSMT nữa lại qua đi. Trong mắt ai kia, không 
giấu nổi niềm tự hào và mong muốn được mặc áo xanh thêm một lần 
nữa. Nhân Chính ơi, áo xanh xin hẹn Tiếp sức mùa thi năm sau nhé!

TIÊU ĐIỂM
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Sự kiện và bình luậnSỰ KIỆN - BÌNH LUẬN

THỦ LĨNH, CÁ TÍNH VÀ TỔ CHỨC
ĐỘI TRƯỞNG 
XUNG KÍCH 
ĐƯỢC BẦU NHƯ 
THẾ NÀO?

1. Thủ lĩnh tiền nhiệm 
bằng cảm quan cá 
nhân đánh giá năng 
lực của những cá 
nhân trong đội sau 
đó chọn ra người 
lãnh đạo kế tiếp.

2. Đội trưởng tiền nhiệm và tân đội trưởng sẽ tiếp 
tục đánh giá các cá nhân khác để chọn ra Ban 
lãnh đạo đội.

3. Toàn bộ quá trình này không được tiến hành 
công khai. Quyền quyết định tuyệt đối được trao 
cho đội trưởng đương nhiệm. Tân đội trưởng và 
Ban lãnh đạo mới được Đoàn trường thông qua 
và công nhận trước khi chính thức ra mắt trong 
buổi sinh nhật Đội diễn ra vào tháng 5 hàng năm.

Tổ chức luôn mang cá tính của người thủ lĩnh. 
Xung Kích của chúng ta, sau một năm dưới 
quyền lãnh đạo của Hữu Phương, đang mang 
cá tính nào?

Cách đây không lâu, cột mốc buồn nhất của Xung 
Kích trong năm 2013 được ghi nhận. Buổi tập huấn 
của Xung Kích với các cộng tác viên trở thành thảm 
họa khi đội trưởng Hữu Phương không (hoặc không 
thể?) tham dự, Ban lãnh đạo và các thành viên Xung 
Kích không đi đủ, chương trình dự kiến bị vỡ, các 
cộng tác viên thất vọng.

Buổi tập huấn, từ chỗ được kì vọng sẽ giúp nâng 
cao tinh thần và sự nhiệt tình trong hàng ngũ cộng 
tác viên, trở thành nỗi thất vọng lớn. Tinh thần áo 
xanh dường như biến mất trong buổi tối hôm đó. Rất 
nhiều thành viên chủ chốt của đội đã phải lên tiếng 
trên Facebook chính thức. Lần đầu tiên sau nhiều 
năm, ngọn lửa nhiệt huyết của Xung Kích bị nghi 
ngờ.

Tổ chức của chúng ta, sau hơn một thập kỷ phát 
triển, đã và đang bước vào một thời kỳ mới với nhiều 
thay đổi chưa từng có.
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Nét mới ở Tiếp sức mùa thi 2013:

ĐỘI PHÓ ĐẮC DƯỢC NẮM QUYỀN LÃNH ĐẠO

Lần đầu tiên trong lịch sử 13 năm của mình, đội trưởng 
Xung Kích không phải là người đứng đầu chiến dịch tiếp 
sức mùa thi. Vị trí lãnh đạo TSMT hiện do Đắc Dược, đội 
phó XK, tiếp quản. Đội trưởng Hữu Phương không tham 
gia do có việc riêng.

Chia sẻ về vấn đề này, cựu đội trưởng Nguyễn Mạnh Linh 
cho biết anh “không ủng hộ” và khẳng định đây là một 
hành động khá “mạo hiểm”. Quyết liệt hơn, cựu đội trưởng 
Hải Anh khẳng định đấy là một quyết định “sai lầm và thiếu 
sáng suốt”.

Được biết, TSMT là hoạt động tình nguyện lớn nhất trong 
một năm của XK nói riêng và sinh viên Nhân văn nói chung. 
Đội XK vinh dự là đơn vị được trao toàn quyền lãnh đạo 
chiến dịch. Thành bại của chiến dịch có ý nghĩa quyết định 
đối với kết quả hoạt động của XK trong một năm.

Lý do thứ nhất: kỷ nguyên mạng 
xã hội đang làm thay đổi toàn bộ 
quá trình giao tiếp thông thường. 
Khả năng liên kết qua mạng được 
cải thiện đồng nghĩa với nhu cầu 
gặp gỡ, trao đổi thông tin trực tiếp 
giảm đi. Đó không còn là một câu 
chuyện xa vời. Với chúng ta, nó 
đang hiển hiện.

Lý do thứ hai, quan trọng hơn, 
chúng ta có một thủ lĩnh mới, một 
ban lãnh đạo mới. Hữu Phương, 
một sinh viên năm hai, trở thành 
đội trưởng vào tháng 5/2012. Anh 
là một trong những thủ lĩnh trẻ nhất 
lịch sử Xung Kích. Nên nhớ, hầu 
hết các đội trưởng XK đã nhận 
chức ở năm thứ ba Đại học. Ban 
lãnh đạo Đội cũng là nhóm nóng 
cốt trẻ nhất từng có. Đắc Dược, 
Cẩm Anh, Trà My và Đinh Hường 
đều là sinh viên năm hai và năm 
nhất. Yếu tố kinh nghiệm là một 
dấu hỏi.

Lý do thứ ba, sâu sắc hơn, nằm ở 
cá tính thủ lĩnh. Đội trưởng Nguyễn 
Hữu Phương là một mẫu thủ lĩnh 
hoàn toàn khác với những con 
người chúng ta từng biết. Quang 
Trung, Mạnh Linh, Hải Anh đều là 
những cá tính quyết đoán, mạnh 
mẽ và kỷ luật. Họ vừa biết cách 
đoàn kết tập thể, vừa giỏi tạo 
khoảng cách, là lãnh đạo nhưng 
cũng là bạn.

Hữu Phương, ngược lại, có tiếng 
là người cực kì hòa đồng. Nhưng 

sự gần gũi và thoải mái của anh 
đôi khi không có lợi trong việc duy 
trì kỉ luật. Phương cũng quan tâm 
nhiều hơn tới các khía cạnh hoạt 
động khác ngoài chuyên môn, điển 
hình là truyền thông.

Xung Kích của Phương vì thế đã 
mang một bộ mặt rất khác. Lần 
đầu tiên trong lịch sử đội, truyền 
thông được ưu ái và tạo điều kiện 
tới như vậy. Báo Lửa xanh liên tục 
xuất bản, các clip của Ban truyền 
thông xuất hiện liên tục, Fan page 
của Xung Kích được lập và phát 
triển mạnh. Hình ảnh của đội chưa 
từng được quảng bá rộng rãi như 
thế.

Một tổ chức luôn mang cá tính của 
người đứng đầu. Chúng ta đang 
thấy điều đó. Xung Kích của hiện 
tại năng động hơn nhưng thiếu kỷ 
luật hơn, “rộng” hơn nhưng “nông” 
hơn.

Một năm về trước, chúng ta đã từ 
chối những cá tính cũ, chấp nhận 
đánh bạc khi để Hữu Phương trở 
thành tân đội trưởng của Xung 
Kích. Một năm sau, canh bạc ấy 
đã thành công hay thất bại?

Sau mùa Hè này, Hữu Phương 
sẽ bước vào năm thứ tư Đại học. 
Xung Kích sẽ cần một thủ lĩnh mới, 
một cá tính mới. Câu hỏi là: chúng 
ta cần cá tính nào?

MINH CHIẾN

Cùng phóng viên Lửa xanh 
điểm qua cá tính của một số 
thủ lĩnh tiền nhiệm:

1. Nguyễn Quang Trung 
(nhiệm kỳ 2009-2010)

Xuất thân từ khoa Du lịch học, 
Quang Trung được biết tới 
với khả năng quan hệ rộng và 
năng lực giao tiếp đáng nể. 
Anh là người đặc biệt quyết 
đoán, biết nhìn người. Đặc 
thù công việc của một hướng 
dẫn viên giúp Trung biết tổ 
chức và quản lý tập thể rất 
hiệu quả.

2. Nguyễn Mạnh Linh 
(nhiệm kỳ 2011)

Giống như Quang Trung, 
Mạnh Linh có khả năng đoàn 
kết tập thể. Điểm mạnh nhất 
của anh là sự nhiệt tình và 
trách nhiệm. Anh cũng là 
người vui vẻ và hòa đồng.

3. Nguyễn Hải Anh (nhiệm 
kỳ 2011-2012)

Kết hợp hai cá tính trên, 
chúng ta có Hải Anh: quyết 
đoán và trách nhiệm. Hải Anh 
cũng là thủ lĩnh Xung Kích 
đầu tiên thực sự chú ý và ủng 
hộ kế hoạch xây dựng Ban 
truyền thông.



LỬA XANH số 168

TIÊU ĐIỂM

Chúng tôi gặp Yến vào buổi sáng 8/7, ngày 
hàng ngàn thí sinh dự thi đại học đợt II trên cả 
nước nói chung và các thí sinh dự thi vào trường 
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nói riêng 
đi làm thủ tục dự thi. Với chiều cao chưa đến 1m, 
tướng mạo như con trai, tay xách một túi hành lý, 
Yến một mình bước vào trường thi. Ngay lập tức, 
Yến đã thu hút sự chú ý của mọi người và nhất là 
các bạn tình nguyện viên.

Các bạn đã giúp đỡ đưa Yến vào phòng làm thủ 
tục dự thi và đón em trở ra. Ngồi nói chuyện với 
các anh chị tình nguyện viên, Yến cho biết do bản 
thân không được như những người bình thường 
nên bố mẹ không muốn em dự thi Đại học. Để 
thỏa mãn ước mơ được trở thành một phóng viên 
viết những bài về các hoàn cảnh khó khăn trong 

xã hội, Yến đã giấu bố mẹ một mình bắt xe từ Hải 
Dương lên Hà Nội. Ở Hà Nội không có người thân, 
Yến chưa biết sẽ đi về đâu trong những ngày thi 
sắp tới.

Cảm thông và khâm phục nghị lực của cô sĩ tử 
tí hon này, các bạn tình nguyện viên tại điểm thi 
Nhân Văn đã đưa em về Kí túc xá Mễ Trì, ở cùng 
phòng với các bạn nữ trong Đội Tình nguyện của 
trường. Ở đây, Yến được các chị quan tâm rất chu 
đáo, từ những sinh hoạt nhỏ nhất như tắm, giặt, ăn 
uống cho đến việc học hành. Yến chia sẻ: “Được ở 
trong Kí túc xá, với các chị trong Đội Tình nguyện, 
em cảm thấy rất vui, các chị rất thân thiện, giúp đỡ 
em rất nhiều việc. Các chị cũng rất vui tính. Nếu 
em đỗ đại học, em cũng rất muốn được là thành 
viên của Đội”.

Điểm thi trường Đại học KHXH&NV Hà Nội

TIẾP NGHỊ LỰC CHO THÍ SINH TÍ HON

Một chỗ đi về sau những ngày thi

 Hải Yến, cô bé 18 tuổi sống với thân hình của một đứa trẻ lên ba đã giấu gia đình lên Hà Nội thi Đại 
học, các bạn tình nguyện viên tại điểm thi Nhân văn đã giúp đỡ em để Yến có thể hoàn thành kì một cách 
trọn vẹn. Nụ cười, sự tíu tít của cô thí sinh mang thân hình một đứa trẻ sau mỗi giờ thi đã giúp các tình 
nguyện viên của điểm thi Nhân Văn quên đi những mệt nhọc, quên đi cái nóng của tiết trời 37 độ, đã cho 
họ hơn một niềm vui.

Ảnh: Đăng Huỳnh
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“Xe ôm” áo xanh
Cùng với việc bố trí chỗ ở cho Yến, các tình nguyện 
viên còn nhận luôn công việc làm “xe ôm” miễn phí 
cho em trong hai ngày thi. 5h30 sáng, với áo xanh 
chỉnh tề, các tình nguyện viên di chuyển tới điểm thi 
và những người đi đường có lẽ rất ngạc nhiên với 
hình ảnh một thí sinh mang hình hài của một đứa trẻ 
với giấy bút trên tay đang bước những bước đi đầu 
tiên trên con đường thực hiện mong ước trở thành 
một phóng viên

 Những bữa ăn trưa của em trong hai ngày thi 
cũng được các tình nguyện viên rất quan tâm, buổi 

trưa em cùng mọi người ăn cơm, cùng nói chuyện rất 
vui vẻ. Các anh chị còn chia sẻ kinh nghiệm làm bài 
sao cho tốt đối với từng môn thi.

 Bạn Vũ Ngân tâm sự: “Mình là người nhận 
trọng trách đưa em Yến đến điểm thi. Có thể nói đây 
là việc làm ý nghĩa nhất của mình trong mùa hè này. 
Mình cứ nhớ mãi một câu em nói: “ em được lên báo, 
không biết bố mẹ tự hào hay hay ngại vì em nữa. 
Cùng quê Hải Dương, nhất định mình sẽ giữ liên lạc 
để thường xuyên thăm hỏi em. Chúc cho những ước 
mơ của em sẽ trở thành hiện thực”.

Thanh Huyền



LỬA XANH số 1610

NHỮNG BÓNG HỒNG TÌNH NGUYỆN                                     

Họ Tên: Trần Thị Oanh
Ngày Sinh: 1/3/1993
Quê Quán: Thanh Hóa
Cung: Bạch Dương
K56 Việt Nam học 

Họ Tên: Nguyễn Huyền My
Ngày Sinh: 6/3/1993
Quê Quán: Hải Phòng 
Cung: Bạch Dương 
K56 Lưu trữ học và 
Quản trị văn phòng 

                                                                            
Ảnh: Hạnh Linh – Đăng Huỳnh
                                                                             
Tổng hợp: Hea Eun - Trúc Linh

Xinh đẹp, duyên dáng, nữ sinh trường Nhân 
Văn thuộc top nữ sinh những trường đẹp nhất trên 
địa bàn Hà Nội. Khác với hình ảnh yểu điệu thục 
nữ mọi người vẫn thường hình dung về con gái 
Nhân Văn, những cô gái tình nguyện mang trong 
mình cả nét cá tính, khỏe khoắn của những con 
người trẻ tuổi, giàu nhiệt huyết với các hoạt động 
xã hội. Để vinh danh họ, phóng viên Lửa Xanh 
chúng tôi đã có cuộc bầu chọn những “bóng hồng 
tình nguyện” trong mùa tiếp sức cho các sĩ tử năm 
2013. Tự hào về Nhân văn, tự hào là con gái Nhân 
văn!
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Họ Tên: Mai Thị Khánh Giang 
Ngày Sinh: 24/3/1994
Quê Quán: Nghệ An 
Cung: Bạch Dương 
K57 Đông Phương học

Họ Tên: Lưu Thị Minh Trang 
Ngày Sinh: 24/9/1993
Quê Quán: Phú Thọ 
Cung: Thiên Bình 
K56 Nhân học 

Họ Tên: Phạm Ngọc Trâm 
Ngày Sinh: 15/5/1994
Quê Quán: Hưng Yên 
Cung: Kim Ngưu
K57 Lưu trữ học và 
Quản trị văn phòng



LỬA XANH số 1612

Toàn cảnh Tiếp sức mùa thi 2013

1) Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn – Đại học Quốc Gia Hà Nội

 (số 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân)

Đội trưởng: Ngô Minh Duy – K56 Hán Nôm
Đội phó:  Thang Văn An - K55 Chính trị học 

  Lê Thị Lụa – K56 Văn Học

2) Trường THCS  Phan Đình Giót
 
(số 3, phố Nhân Hòa, Thanh Xuân)

Đội trưởng: Lê Quang Pháp 

K57 Việt Nam học

Đội phó: Đinh Thị Thu Hường  

K56 Việt Nam học 

15 thành viên

Ảnh: Đăng Huỳnh
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Đội trưởng: Nguyễn Tuấn Anh 

K56 Lịch sử CLC

Đội phó: Nguyễn Thị Hường 

K56 Lịch sử

15 thành viên

3) Trường THPT Nhân Chính 

(số 1, phố Ngụy Như Kon Tum, 

Thanh Xuân)

4) Trường THCS Nhân Chính 

(số 17, ngõ 134, phố Quan Nhân, 

Thanh Xuân)

Đội Trưởng: Nguyễn Thị  Thu Hà 

K56 Việt Nam học

Đội phó: Phạm Văn Đức 

K54 Hán Nôm

 18 thành viên

5) Trường THCS Khương Đình và 

trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo – 

Nhà trẻ Hà Nội 

(31, phố Khương Hạ, Thanh Xuân)

Đội trưởng: Nguyễn Thị Trà My 
 K56 Khoa học quản lí

Đội phó: Vũ Thị Hà - K56 Văn Học CLC
Phạm Thị Thanh Huyền - K56 Lịch sử

35 thành viên
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TIÊU ĐIỂM Điểm thi Khương Đình

NHỮNG CÂU CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ...

 Khương Đình bao giờ 
cũng là địa điểm sôi nổi, đoàn 
kết và dành được nhiều lời khen 
ngợi nhất trong các điểm tiếp 
sức mùa thi trực thuộc Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn. 
Năm nay, điểm thi Khương Đình 
xuất hiện những câu chuyện lạ, 
khó khăn nhưng đồng thời nó 
thể hiện phần nào sức mạnh, 
tinh thần đoàn kết, giúp đỡ hết 
mình của Đội Sinh viên Tình 
nguyện Xung Kích giúp các sĩ 
tử hoàn thành những ngày thi 
tốt đẹp.

 1. Câu chuyện của Đỗ Thị Kim Ngân, 2 mẹ con lạc nhau 1 ngày đêm và được đoàn tụ

 Vào sáng ngày 7/7/2013, sau khi nhận nhiệm vụ trực phân công, các sinh viên tình nguyện của điểm thi 
Khương Đình dưới sự chỉ đạo của đội trưởng có mặt tại địa điểm thi làm công tác đón thí sinh tìm địa điểm thi. 
Biết được thông tin bà mẹ ở huyện cao tỉnh Tuyên Quang đưa con gái đi thi bị lạc con, sau khi nhận được thông 
tin đội sinh viên tình nguyện điểm Khương Đình nhanh chóng triển khai lực lượng phân tán về các khu vực, dán 
giấy tìm người thân là bạn Đỗ Thị Kim Ngân đi ăn lạc mẹ. Cả một ngày trời nắng nôi và oi bức đội đã làm việc cận 
lực, phối hợp cùng lực lượng công an Hà Nội, trên khắp các nẻo đường, phố xa, bến xe là những chiếc xe máy 
của sinh viên trong đội phân tán lực lượng đi tìm. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 giờ đồng hồ, đội đã dẫn 2 mẹ con 
đến địa điểm thi để nhận nhau. Người mẹ khổ sở há hốc bên cạnh đứa con gái của mình xung quanh là những 
tình nguyện viên áo xanh động viên hỏi han. Đảm bảo những ngày thi của em Ngân diễn ra đầy đủ và tốt đẹp.

 2. Em Hà Đình Hồng và câu chuyện vay nặng 
lãi đáng thương của người mẹ

Đây là trường hợp thứ 2 mà Đội Sinh viên Tình nguyện Xung 
Kích kịp thời phát hiện và giúp đỡ hoàn cảnh của em. Đội có 
mặt tại điểm thi vào khoảng 3h chiều và có gặp trường hợp 
của những em học sinh một mình đi thi từ Yên Bái về thủ đô. 
Bên cạnh việc giúp đỡ rất nhiều thí sinh có hoàn cảnh đáng 
thương như vậy, có một trường hợp vô cùng đặc được giúp 
đỡ đó là trường hợp của bạn Hà Đình Hồng, quê hương Yên 
Bái, người dân tộc Thái. Hồng đã vượt qua chặng đường dài 
gần 300km trên chuyến xe khách suốt nửa ngày để đến với 
điểm thi. Gặp các anh chị sinh viên tình nguyện, Hồng mệt lử 
người, sốt cao và nhòe đôi mắt vì chốn xa lạ không quen biết 
này… Rất may em gặp đội tình nguyện, được các anh chị tận 
tình giúp đỡ, hỏi han, động viên. Các bạn ngồi động viên, nặn 
đầu, mua thuốc, bánh mỳ và sữa để Hồng uống cho tỉnh táo 
rồi cử một thành viên chở em về ở ký túc xá của trường. Câu 
chuyện mặc dù với những tình tiết nhỏ bé nhưng đó là nguồn 
động viên vô cùng lớn cho em Hồng để em có một kỳ thi tốt 
hơn mong đợi.
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 3. Sự cố bất ngờ nơi trường thi
 Đó là cô bé mang tên Phạm Thị Nhung, sinh năm 1994, quê hương Phú Thọ, cô gái ôm niềm ước mơ thi 
đỗ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thi môn địa lý đầu tiên em làm bài khá tốt, tuy nhiên kết thúc giờ thi 
em đã ngất tại phòng thi khiến Đội SVTN phải bỏ bữa trưa chạy xốc vác bế em nhanh chóng đưa vào phòng y 
tế trường. Chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ thi môn thứ 2 nhưng do tình hình sức khỏe của Nhung nguy kịch quá, 
đội cùng phía nhà trường nhanh chóng chuyển em vào viện cấp cứu để nhanh chóng trở về kịp giờ thi. Đội đã 
luôn có mặt bên em cùng chuyến xe ấy, động viên tinh thần an ủi em. Đúng 13h50 xe chở em Nhung có mặt tại 
trường đảm bảo em có thể tiếp tục vào thi môn thứ 2 của mình. Là một thí sinh ham học và có chí bỏ ra một năm 
ôn thi lại em đã cố gắng hết mình, những thanh niên tình nguyện cũng cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ 
và mang đến những gì tốt đẹp nhất cho Nhung lúc ấy. Mong rằng em sẽ hoàn thành tốt kỳ thi  và đạt kết quả như 
mong đợi.
 Có rất nhiều những câu chuyện như  thế, tưởng chừng như nhỏ bé nhưng nó mang trong mình tấm lòng 
chân thành của từng thành viên trong đội, đội tình nguyện Khương Đình luôn làm việc hết mình tất cả vì tương 
lai, ước mơ của những thí sinh nơi đây! Đó là những việc làm ý nghĩa và đáng được tuyên dương. 
 Tiếp sức mùa thi 2013 tại điểm Khương Đình đã xảy ra những sự cố khó khăn, những câu chuyện đáng 
thương vô cùng cần sự quan tâm giúp đỡ của bóng tình nguyện. Đó không chỉ là nhiệm vụ được hoàn  thành 
phục vụ tốt cho thí sinh đi thi mà đó còn là những bài học kinh nghiệm để lại cho các sinh viên tình nguyện thêm 
trải nghiệm và có cách xử lý tốt hơn nếu gặp lại những trường hợp về sau.

HÀ ZÉT
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Điểm thi Trường THCS Nhân Chính

      Tiếng đàn xua tan áp lực trường thi
 Một địa điểm thi mới, nằm sâu trong ngõ nhỏ, trường THCS Nhân Chính là nơi chúng tôi 
làm việc trong đợt TSMT 2013 này. Ấn tượng đầu tiên, đây là một điểm thi khá bình yên, không 
có nhiều sự kiện đặc sắc. Nhưng chính các bạn SVTN đã khuấy động nơi đây bằng âm nhạc, đặc 
biệt là tiếng ghita đã xua tan đi được áp lực trường thi, tôn thêm vẻ đẹp màu áo xanh tình nguyện.

Một điểm thi đầy ắp âm nhạc
Với tài đánh ghita cực kì điêu luyện, Phạm Hoàng 
– K56 Khoa học chính trị, đã đem đến cho điểm thi 
trường THCS Nhân Chính sự vượt trội về mặt văn 
nghệ so với các điểm khác. Đánh đàn theo yêu 
cầu của các bạn trong đội, Phạm Hoàng đã làm 
nền cho các giọng ca tiềm ẩn được tỏa sáng. Cả 
điểm thi như rộn rã thêm nhờ các bài hát đặc sắc, 
đã dạng từ các thành viên. Solo cũng có mà tốp 
ca cũng có. Tiếng đàn vang lên đã xóa nhòa mọi 
khoảng cách giữa các thành viên, đem lại niềm 
vui, sảng khoái cho phụ huynh và sĩ tử. Nụ cười 
đã nở trên khuôn mặt xạm đi vì những đêm dài 
khó ngủ, lo cho con đi thi của các bậc phụ huynh, 
xóa tan sự căng thẳng, áp lực của sĩ tử trong giờ 
khắc quan trọng nhất của cuộc đời. Âm nhạc vang 
lên cũng khiến các đồng chí công an, bác bảo vệ 
thoải mái hơn để tiếp tục nhiệm vụ. Được sống 
trong âm nhạc, trong môi trường đầy sôi động, cả 
đội như quên đi sự mệt mỏi sau những ngày làm 
việc bận rộn; xua đi sự đau nhức của đôi chân khi 
phải đứng dẹp đường mọi lúc, mọi nơi ở điểm thi. 
Màu áo xanh đã tạo nên một ấn tượng đẹp, tạo nên 
dấu ấn cho cả thiên nhiên và con người nơi đây.

 Cháy hết mình với màu áo xanh
 Không quản ngại nắng mưa, mệt nhọc, tiếng 

đàn vẫn vang lên như tiếng hát của trái tim màu xanh 
bắt tử. Đàn theo chúng tôi mỗi giờ giải lao, giờ khắc 
cả SVTN, phụ huynh đều nín thở chờ đợi sĩ tử. Dưới 
những cơn mưa lạc lõng, cả đội vẫn vui vẻ ngồi hát 
với nhau. Mồ hôi làm cho lưng áo ướt nhẹp, mưa làm 
cho những cái đầu xanh lốm đốm hoa cà, con người 
như muốn lả đi vì không khí oi nồng, vậy mà nụ cười 
vẫn nở thật tươi, tiếng hát vẫn giòn giã. Tiếng đàn hát 
hòa lẫn tiếng mưa, đem lại không gian nơi đây một 
sự nhẹ nhàng, thanh tịnh hiếm thấy. Có ai đó không 
cầm lòng được đã thốt lên “ Sinh viên tình nguyện 
tuyệt vời thật”. Đơn giản vậy thôi nhưng chúng tôi thấy 
hạnh phúc lắm. Chúng tôi hát say mê hơn, hứng khởi 
hơn, cháy hết mình với màu áo xanh. Chúng tôi hi 
vọng rằng, một ngày mai, trong số các sĩ tử đang dồn 
mọi sức lực để “chiến đấu” kia, sẽ có nhiều bạn trở 
thành thành viên chính thức của đội, tiếp nối chúng tôi 
tiếp sức cho các sĩ tử khác. Và giương cao khẩu hiệu 

truyền thống “ Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn”.

Minh Hoa
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Điểm thi Trường THCS Phan Đình Giót

CHO NHỮNG NIỀM VUI VÀ  NỤ CƯỜI ĐỌNG LẠI
Với số lượng 14 thành viên, điểm thi trường THCS Phan Đình Giót có số lượng tình nguyện 
viên (TNV) ít nhất trong năm điểm thi của trường Đại học KHXH&NV năm 2013. Nhưng không 
vì thế mà không khí làm việc của chúng tôi kém đi phần rộn rã…

(Ảnh: Pháp Lê) (Ảnh: Trúc Linh) 

 Tình nguyện phải có duyên!
 So với danh sách TNV do Ban lãnh Đội phân công, số TNV ở điểm thi trường THCS Phan Đình Giót có 
sự luân chuyển, thay đổi liên tục. Có nhiều người chuyển sang tiếp sức tại một điểm thi khác như Nguyễn Tuân, 
Bùi Quý Việt, Trương Văn Hải… Cũng có  người như Phạm Tú Anh tự về với Đội… Chúng tôi đến với nhau trên 
tinh thần tự nguyện, như một cái duyên đã định trước: cùng ăn cơm, cùng làm việc, cùng giải lao sau những giờ 
tiếp sức căng thẳng. Chúng tôi đều hừng hực sức sống, cùng mang sức trẻ lan tỏa đến mọi người xung quanh. 
Đội trưởng Lê Quang Pháp chia sẻ: “Gặp được nhau có thể do duyên nhưng muốn làm tình nguyện hòa hợp với 
nhau thì phải cùng cố gắng, tôn trọng nhau mới được như vậy”.

 Dám bỏ qua để cống hiến
 Không “được lòng” cán bộ của trường, điểm tình nguyện chúng tôi gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. 
Trong suốt những ngày thi, TNV chúng tôi phải đứng từ lúc các thi sinh vào phòng thi cho đến lúc thí sinh ra về 
bởi lẽ không mượn được bàn ghế. Những ánh mắt săm soi, khó chịu của các bác chủ nhà trọ, của các cô hàng 
cơm khi chúng tôi tư vấn nhà trọ miễn phí, phát cơm miễn phí cũng dễ khiến người ta nhói lòng. Vượt trên tất cả 
những xô bồ ấy, ánh mắt tin tưởng của các bạn thí sinh khi chuẩn bị bước vào phòng thi, lời cám ơn chân thành 
của các vị phụ huynh chính là lời động viên quý báu nhất!

 Cây nhà lá vườn
 Ai đã từng ghé qua điểm thi THCS Phan Đình Giót trong những ngày thi hẳn sẽ được nếm qua món quả 
dâu gia xoan chấm muối mà chúng tôi gọi là: “của nhà trồng được”. Thứ quà tuổi thơ ấy luôn được chúng tôi tự 
hào mang ra mỗi khi có “hàng xóm” sang chơi. Có lẽ bởi vậy mà THCS Phan Đình Giót là địa điểm thường xuyên 
lui tới của các bạn TNV “hàng xóm” Nhân Chính. Sau những giờ giải lao căng thẳng, chúng tôi ngồi kề vai nhau, 
nghêu ngao hát, thấy lòng nhẹ nhõm và vui sướng… Như vậy là quá đủ cho chúng tôi gắn bó với “nghiệp” tình 
nguyện, gắn bó với màu áo xanh đầy hi vọng.

 Phan Đình Giót và những con số:
 - 9 xuất ở miễn phí dành cho thí sinh và phụ huynh.
 - 11 hộ gia đình có phòng trọ cho thuê đã đăng kí để TNV giới thiệu cho các bạn thí sinh.
 - 12 chai nước đã được chuyển tới tay những bạn thí sinh và phụ huynh cần đến nó.
 - 14 tình nguyện viên tham gia tiếp sức
 - 57 xuất cơm miễn phí được tặng cho thí sinh và phụ huynh dự thi.

Vi Yên
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Văn nghệ NHẬT KÝ TIẾP SỨC MÙA THI 2013

 Khi tiếng ve kêu râm ran 
trên những cành phượng đỏ, khi 
các sĩ tử nô nức về thủ đô chờ 
ngày “cá chép hóa rồng” cũng là 
lúc những bóng áo xanh lại nô 
nức Tiếp sức mùa thi năm 2013 
tổ chức lễ ra quân vào ngày 
02/07/2013, tại tầng 5 nhà H. Buổi 
lễ ra quân hoành tráng và vui nhộn 
báo hiệu một đợt tiếp sức mùa thi 
thành công đang đón đợi.

 Sau khi ra quân, chúng tôi 
chia nhau ra trực ở bến xe Yên 
Nghĩa cùng thành đoàn Hà Nội 
và các trường bạn để thực hiện 
nhiệm vụ được giao. Những ngày 
tình nguyện ở bến xe là cơ hội 
để cả Đội tập dượt chuẩn bị cho 
những kế hoạch dài hơi tiếp theo.

 Chúng tôi chính thức đặt 
bàn tư vấn và hướng dẫn chỗ ở, 
phòng trọ từ ngày 06/07/2013, 
với 2 điểm thi lớn là Nhân Văn 
và Khương Đình. Ngày mùng 
07/07/2013, tất cả các điểm thi 
còn lại như Nhân Chính (gộp), 
Phan Đình Giót đều chính thức 
bắt đầu chiến dịch Tiếp sức mùa 
thi.

 Ngày 07/07, các điểm thi 
hầu như chỉ làm nhiệm vụ chỉ dẫn 
đường, hướng dẫn tìm nhà trọ, 
thủ tục ở kí túc xã… cho các bạn 
thí sinh. Công việc được các điểm 
thi hoàn thành khá tốt do đã được 
chuẩn bị trước về việc tìm nhà trọ 

giá rẻ, hệ thống KTX đầy đủ, đáp 
ứng được nhu cầu của thí sinh và 
người nhà.

 Trong ngày 07/07, điểm thi 
Khương Đình đã xảy ra sự việc 
“Bà Phan Thị Mừng lạc con Đỗ Thị 
Kim Ngân” khi đưa con gái lên thi, 
sự việc đã khiến cho ban lãnh đạo 
đội tiếp sức mùa thi nhiều vất vả 
như rong xe khắp Hà Nội cả buổi 
sáng lẫn buổi tối ngày hôm đó để 
tìm thí sinh Ngân. Ngay sau khi sự 
việc diễn ra đã có khá nhiều trang 
báo mạng đăng tải như Dân trí, 
Xã luận, Việt báo, Tiin Vn… và sự 
việc đã gây xôn xao dư luận trong 
khu vực Hà Nội nói chung và cả 
nước nói riêng. Có nhiều tấm lòng 
thương cảm đối với mẹ con Ngân, 
tuy nhiên bên cạnh đó cũng có 
những ý kiến chia sẻ rằng “Kinh 
nghiệm sống của giới trẻ ngày nay 
thiếu và yếu quá…”.

 Ngày mùng 08/07, tại sân 
Kí túc xã Mễ Trì đã diễn ra buổi 
liên hoan ngoài lề vui nhộn giữa 
các điểm thi với nhau, buổi liên 
hoan đã tạo nên tình đoàn kết, 
không khí vui vẻ, hòa đồng giữa 
các bạn tình nguyện viên giữa các 
điểm thi.

 Ngày thi đầu tiên 09/07, 
do sự nhiệt tình, trách nhiệm và 
sự lãnh đạo của các điểm trưởng 
nên tình hình ở các điểm thi diễn 
ra tốt đẹp. Ngoài giờ làm việc tình 

nguyện viên ở các điểm thi lại 
chụm nhau lại để hát những ca 
khúc truyền thống của đội, những 
ca khúc cách mạng và chơi trò 
chơi. Những hoạt động bổ ích này 
đã khiến cho các bạn tình nguyện 
viên càng yêu thêm công tác tình 
nguyện và gia tăng sự nhiệt huyết 
của tuổi trẻ.

 Ngày tiếp sức cuối cùng 
10/07, là ngày đáng nhớ nhất với 
buổi liên hoan cuối cùng để tổng 
kết lại những công việc đã làm 
được trong đợt, rút kinh nghiệm 
cho những thiếu xót của đợt tình 
nguyện “Tiếp sức mùa thi”, những 
khúc hát, những tiếng cười lại 
vang lên, cùng với đó là những tờ 
báo Lửa Xanh nóng hổi vừa ra lò 
giúp các bạn lưu giữ lại một phần 
kỷ niệm của một thời “Tuổi hai 
mươi ngập tràn nhiệt huyết”.

 Kết thúc chuyến tình 
nguyện “Tiếp sức mùa thi” rồi, tôi 
sẽ mãi nhớ những ngày cùng ăn, 
cùng ngủ, cung miếng cơm trong 
kí túc xã Mễ Trì. Xa nhau rồi tôi sẽ 
mãi nhớ những tiếng đàn ghi ta và 
tiếng hát khan đặc của những tình 
nguyện viên, chuyến tình nguyện 
trôi qua nhưng tôi sẽ mãi nhớ một 
ánh mắt đen láy ngây thơ của “Cô 
bé tình nguyện viên”.

                                                                                                                      
Viết Trường
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BLOG               TRÁI TIM TÌNH NGUYỆN
 Tôi đã từng nghe người ta nói về những 
bóng áo xanh tình nguyện trên đất Hà thành khi 
còn là cậu học trò ngồi trên ghế nhà trường đầy 
mộng mơ, trong tôi lúc đó hình ảnh những anh 
chị sinh viên tình nguyện mới thật đẹp làm sao.
 Tôi đã từng thấy màu áo xanh tình nguyện 
nhiệt tình đưa tôi từ bến xe Mỹ Đình về kí túc xá 
Mễ Trì với nụ cười vui vẻ và những lời động 
viên đầy thiện cảm. Có lẽ, màu áo xanh có sức 
cuốn hút kì lạ với tôi. Tôi đã khát khao được mặc 
lên mình màu áo xanh ấy, thế rồi thời gian thấm 
thoát trôi mau tôi cũng đã học xong năm nhất và 
được vinh dự khoác lên mình chiếc áo xanh tình 
nguyện mang dòng chữ “Đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn – Sinh viên Xung kích”.
 Có người nói với tôi “Em đi tiếp sức mùa 
thi vì năm ngoái em được các anh chị giúp đỡ tận 
tình, năm nay em nghĩ mình phải làm điều gì đó 
để đền đáp lại những gì mình đã được nhận, vì 
vậy tôi đã quyết định tham gia tiếp sức mùa thi 
để giúp đỡ cho các em phần nào khó khăn mà các 
em sẽ gặp phải trên con đường bước vào giảng 
đường đại học đầy chông gai”. Với những suy 
nghĩ như thế, chúng tôi hăng say làm việc không 
quản cái nóng đến cháy da bỏng mặt của trời Hà 
Nội hay những trận cãi nhau với cò nhà, cò xe 
đến tóe lửa… những điều đó rồi sẽ mãi là những 
kỉ niệm in sâu trong quãng đời sinh viên của tôi 
và của chúng ta.

 Có một nhà thơ đã từng nói “Sống là cho đâu 
chỉ nhận riêng mình”, với tinh thần đó chúng tôi những 
người khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện đang 
sống để khi sau này nhìn lại sẽ không khỏi hối tiếc vì 
tuổi thanh xuân trôi qua nhanh quá.
 Những tháng ngày tình nguyện tuy ngắn ngủi 
nhưng để lại cho họ biết bao nhiêu kỉ niệm sẽ không 
bao giờ quên. Đã có những chiếc áo xanh nhạt màu 
vì mồ hôi và thậm chí cả nước mắt của những cái 
tên quen thuộc như: Đức Phạm, Trung Tuấn, Dấu Ba 
Chấm, Đắc Dược, An BG, Trang Mèo… hay những 
cái tên năm nay tiếp sức lần đầu như Pháp, Loan, Mắt 
Nâu, Trinh, Trường, Công… hay những bậc đàn anh 
đàn chị của họ như Minh Duy, Thanh Huyền, Trà My, 
Tuấn Anh, Đinh Hường, Minh Hoa, Nga LaLa, song 
Hà, Quý An… với họ, tiếp sức mùa thi vừa là niềm 
vinh dự vừa là trách nhiệm lớn lao.
 Chiến dịch tiếp sức mùa thi khởi động bằng 
buổi ra quân hoành tráng ngày 02/07 và kết thúc bằng 
buổi liên hoan đầy quyến luyến ngày 10/07. Chiến 
dịch tuy chỉ diễn ra chưa đầy 8 ngày nhưng những kỷ 
niệm của họ về những phút giây cùng ăn, cùng ở tại 
ký túc xã Mễ Trì, những buổi trưa nắng nôi ngồi quay 
quần bên nhau cùng ăn cơm và hát thật hồn nhiên 
quên ngày tháng hay những sáng nắng như thiêu như 
đốt chiều lại mưa đột ngột đến lạ thường… khó khăn 
là thế, vất vả là thế nhưng chúng tôi quyết không kêu 
than và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Viết Trường
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Gửi lời yêu thương

       Gặp nhau vào đợt Tiếp sức mùa thi, gắn bó với nhau có thể đã lâu, có thể chỉ mới mấy ngày chiến dịch, nhưng với 
những kỉ niệm đã có, các tình nguyện viên ở mỗi điểm thi đã gửi đến cho Lửa Xanh những lời yêu thương, để nói lên 
những tình cảm và tâm sự chưa nói hết được thành lời…

TIẾP SỨC CHO NHỮNG TÌNH YÊU

Từ 1 tình nguyện viên NAM giấu tên gửi đến Việt Bùi (K55 Nhân 
học – TSMT Khương Đình):
  “Em rất ấn tượng với màn biểu diễn của anh ở buổi liên hoan. Mặc 
dù không được tung tóe như ở trong clip, nhưng em vẫn like điên 
đảo. Em sẽ inbox cho anh sau nhé. Tim”

Từ Pháp Lê gửi đến đội Giót “Ấy”:
  “Chúng ta không hề chủ động lựa chọn, chủ động tìm đến với nhau. Vậy mà 
duyên số mang chúng ta tới chung một điểm mà lại là cái điểm “cùi bắp” khó 
khăn đủ đường. Cơ mà chúng mình yêu nhau. “Ấy! Ấy! Ấy!”. Thế là đủ lắm 
rồi. Cùng nhau vạ vật vượt mọi khó khăn gian khổ. Cảm ơn mọi người nhiều 
lắm, yêu mọi người nhiều lắm luôn: Tú bà, Tờ râm, Trang, Hường Đinh, Hảo 
Tưng, Yên, Oải, Thúy, Loan, anh Hạnh, anh Huy, Ma nữ keo, Luyến. Ấy mọi 
người nhiều lắm ý. Mong rằng chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa chứ không phải 
chỉ có mấy ngày ngắn ngủi này. Ấy nhé!

Từ 1 cô gái gửi đến chàng trai bí 
mật trong đội:
  “Gửi người yêu ngốc. Tớ ghét 
cậu véo má người khác trước mặt 
tớ. Tóm lại là tớ ghét cậu”.

Từ Subeo gửi đến “bố mẹ” (điểm 
THPT Nhân Chính):
   “Yêu bố mẹ nhiều. Chúc bố mẹ 
của con luôn xinh xinh, tươi tươi, 
hạnh phúc và yêu con nhé. Thật 
hạnh phúc khi được làm con của 
bố mẹ. We are one. We are family. 
Forever”.

Từ bố mẹ gửi đến Subeo:
   “ Dù mới gặp Subeo chưa lâu, hình 
như được 2 ngày thì phải, nhưng bố mẹ 
rất yêu con, chúc con hay ăn chóng lớn, 
ngày càng xinh đẹp nhé”..

Từ gia đình Subeo gửi đến đội TSMT THPT 
Nhân Chính:
    “Gửi THPT Nhân Chính, rất vui được tiếp 
sức cùng các bạn trong đợt tiếp sức này, gửi lời 
chúc đến tất cả các bạn, yêu các bạn nhiều. Đội 
trưởng thì kute nhưng hơi còi nhé”.

Cẩm Anh
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1 tình nguyện viên nam giấu tên gửi đến 3 bạn 
gái Nhân học điểm Khương Đình:
  “Dù chỉ được làm cùng nhau trong 1 thời gian ngắn 
nhưng mình cảm thấy rất vui, các bạn rất năng nổ, nhiệt 
tình, khoảng cách giữa mọi người được rút ngắn. Còn 1 
ngày nữa thôi, hãy cùng nhau vui vẻ nhé”.

1 em gái giấu tên gửi đến anh 
Nguyễn Trung Tuấn:
  “Cảm ơn anh đã dẫn dắt chúng 
em, hướng dẫn chúng em trong đợt 
TSMT. Nhờ anh mà mọi người vui 
hơn, đoàn kết hơn. Dù ra trường rồi 
nhưng hãy luôn trở về khi có dịp anh 
nhé”.

Từ chàng trai của gió gửi đến các thành viên Xung Kích:
   “Gửi các em của tôi, sau mùng 10 anh sẽ rời Hà Nội để bắt đầu cuộc 
sống mới, công việc mới. Chúc các em ở lại học tập tốt, hoạt động hiệu 
quả. Anh sẽ mãi là anh của các em. Thân ái”.
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Khoảnh khắc 

Khoảnh khắc TSMT 2013
Ảnh: Hea Eun - Đăng Huỳnh - Trúc Linh

Có mặt kịp thời tại các điểm 
thi, ống kính của phóng viên 
Lửa Xanh luôn kịp thời ghi lại 
những khoảnh khắc ấn tượng, 
những cảm xúc khó quên của 
các bạn tình nguyện viên, thí 
sinh và người nhà thí sinh 
trong đợt TSMT năm 2013 tại 
cả năm điểm thi của trường 
Đại học KHXHNV.
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